ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 17 de març de 2015
Horari: de 13:05 hores a 13:15hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Jaume Oriol Grau, regidor
Montserrat Riu Canudas, regidora
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Ordre del dia:
1.- Aprovació, si escau, del Pla d’acció d’energia Sostenible (PAES)
2.- Aprovació, si escau, de l’Ordenança de subvencions
3.- Sol·licitud d’ajut per la carretera municipal
4.- Cessió de crèdit INCASOL
1.- Aprovació, si escau, del Pla d’acció d’energia Sostenible (PAES)
En el marc del denominat “Pacte d’Alcaldes/esses” com a mecanisme de participació
de la ciutadania en la lluita de l’escalfament de la Terra
Vist el compromís de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra per a reduir les emissions de
CO2 en mes de 20% per a 2020 mitjançant la creació da plans d’acció en favor de les
fonts d’energies renovables
Vist el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) i l’inventari de referència
d’emissions (IRE) redactat pel Consell Comarcal del Solsonès
El Ple acorda per unanimitat:
1r.- Aprovar el Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) i l’inventari de referència
d’emissions (IRE)
2n.- Trametre aquest acord a “My Covennant” a la web del pacte dels alcaldes

2.- Aprovació, si escau, de l’Ordenança de subvencions
L’Ajuntament la Coma i la Pedra, a la vista del marc legal derivat de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, i del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, considera necessari
aprovar una ordenança que reguli la seva activitat subvencionadora, establint les regles
oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i potenciant
simultàniament el control i la transparència que el caràcter de públiques confereix a
aquest tipus d’ajudes econòmiques.
S’ha redactat de l’Avantprojecte de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de la
Coma i la Pedra, en compliment de l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article
4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; en l’article
8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS.
Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les Ordenances
locals, atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període
d’informació pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per la
presentació de reclamacions i suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l’article
178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i el 63 del ROAS.
En virtut de tot això, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de la Coma i la
Pedra, segons el redactat que s’adjunta a l’expedient com a Annex.
Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la
Corporació.
Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en
cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança
esdevindrà definitiu.
Quart.- Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria
Única, l’entrada en vigor de la nova Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de la
Coma i la Pedra, deixarà sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que
s’oposin al contingut d’aquesta nova Ordenança.

3.- Sol·licitud d’ajut per la carretera municipal
Vist que la Carretera LV-4241 (PK 23-290, Coll de Jou ) a la C-462 (el Carpider) i
accés a Port del Comte es de titularitat municipal, amb una longitud aproximada de
10,6 Km té deficiències greus pel que fa al ferm i pintat i és necessària una actuació
per a la seva reparació.
Vist que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra no disposa de partida pressupostaria per
fer-se càrrec d’aquestes obres,
El Ple acorda per unanimitat:
1.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida ajuda per a la reparació de les deficiències greus
detectades en el ferm
2.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida faci una valoració econòmica de l’actuació
demanada de la carretera municipal
3r.- Demanar a la Diputació de Lleida es faci càrrec de l’execució d’aquestes obres de
reparació
4rt- Autoritzar a la Diputació de Lleida a l’execució de les obres donat que la carretera
es de titularitat municipal
4.- Cessió de crèdit INCASOL
Vist que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra té pendent de pagament part de l’obra que
es va dur a terme a l’església de la Pedra
El Ple acorda per unanimitat:
1r.- Sol·licitar a l’INCASOL, amb NIF. Q-0840001B la tramitació d’una cessió de crèdit
per la quantitat de 24.786,27€ amb la part corresponent del Fons de Cooperació Local
de Catalunya 2013 i 2014 pendents de cobrament de la Generalitat de Catalunya
2n.- Facultar l’alcalde per tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.
3r.-Trametre aquest acord a l’INCASOL
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

